
otto da la bienvenida otto informa otto abre puertas otto conectaotto es diversidad

otto heißt willkommen otto informiert otto öffnet türen otto verbindetotto ist vielfalt

Göçmen rehberi ‘Migrationswegweiser Magdeburg’  sayfasında bir çok konu ile alakalı
çok dilli bilginin yanısıra çok sayıda güncel danışma, yardım ve boş zaman 
değerlendirme olanakları bulacaksınız.

www.willkommen-in-magdeburg.de

Gefördert durch: 

otto heißt willkommen otto informiert otto öffnet türen otto verbindetotto ist vielfalt

Okula başlama çocuklar ve ebeveynler için oldukça büyük bir değişim getirir. Okula başlama özel bir durumdur. Bunun
için Almanya’da bir gelenek vardır: Bir çocuk okula başladığında ailesi kendisine Okul Külahı veya Şeker Külahı
(Schultüte veya Suckertüte) adında içinde şekerlemeler, oyuncaklar veya okulda ihtiyaç duyulabilecek eşyaların
bulunduğu renkli bir karton külah hediye eder. Okulda da çoğunlukla resmi bir kutlama düzenlenir. Böylelikle çocuk
okula kabul edilir ve şeker külahı hediyesini alır. Daha detaylı bilgiyi çocuğunuzun gideceği ilkokullar vermektedir.

Derslerin öncesinde ve sonrasında çocuklar Bakım Merkezi’ni (Hort) ziyaret edebilirler. Bu merkezde çocuklarınıza
anaokulunda olduğu gibi pedagoglar eşlik etmektedir. Bunun için ebeveynlerin çocuklarını ayrıca kayıt ettirmeleri
gerekmektedir. Bu merkez ücretlidir. Sosyal yardım (Sozialamt, Arbeitsamt veya Jobcenter’dan) almakta olan
ebeveynler ücreti ödememek için başvuru yapabilirler. Bakım Merkezi (Hort) için gerekli bilgiyi okuldan edinebilirsiniz.

Anaokulunda olduğu gibi çocuklar okulda sıcak bir öğle yemeği yiyebilirler. Bunun için de ebeveynlerin okulun yemek
tedarikçisi ile bir kontrat imzalamaları gerekmektedir. Yemek için genellikle seçebileceğiniz farklı alternatifler bulunur.
Eğer çocuğunuz, mesela hastalık yüzünden, okula gelemiyorsa o günkü yemeğini tedarikçiden iptal edebilirsiniz.
Böylece çocuğunuzun okulda olmadığı zaman için yemek ücretini ödemeniz gerekmez.

Öğle yemeği, sınıf gezileri, yol ücretleri, okul dersleri için destek veya okul malzemeleri için Eğitim Paketi
(Bildungspaket) adı verilen bir maddi destek bulunmaktadır. Bu destekten sorumlu kurum Sozial- und
Wohnungsamt’tır.

Sozial- und Wohnungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg
Wilhelm-Höpfner-Ring 4 | 39116 Magdeburg 
Telefon 0391 5403670 und 0391 5403671
sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de 

Eğitim paketi (Bildungspaket) için gerekli bilgileri online olarak Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde
bulabilirsiniz. www.magdeburg.de/otto-city-card ve www.willkommen-in-magdeburg.de/infoblaetter de bilgi
formunun Eğitim ve Katılım diğer birçok dilde.

Bir çok okulda bir sosyal görevli çalışmaktadır. Başvurular, sorular, problemler ve çelişkiler ile ilgili yardımcı olurlar ve
ebeveynler ile çocukları desteklerler. Okuldan, bu kişilerin kim olduğu ve nasıl ulaşabileceğiniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Okula başlangıç ve okuldaki günlük yaşam ile ilgili daha fazla bilgiye LAMSA’nın farklı dillerde hazırlanmış Ebeveynleri
Bilgilendirme – Okul broşüründen edinebilirsiniz. Bu broşür birçok okulda ve anaokulunda bulunur. Ayrıca online
olarak çok dilli bilgileri https://www.lerneninterkulturell.de/schule-infothek-medien („Mehrsprachige Informationen“)
sayfasında bulabilirsiniz.

Uyum Bilgilendirme

İlkokula Başlangıç


